
 هجرت در خاندان مدرسی 

 به قلم آیت اهلل سید محمد حسین مدرسی

 « ۱۳۸۹»وصال )نشریه خانوادگی خاندان مدرسی( سال 

شکی نیست که یکی از غرایز موجود در انسانها بلکه در بسیاری از حیوانات، حب وطن است. اینان به زادگاه وموطن  

 شد حب وطن شدیدتر است. خود عالقه مند هستند و طبعاً هرچه شرافت آن بیشتر با

)قصص/ معاد«  الی  لرادک  القرآن  علیک  فرض  الذی  ان   « شریفه  آیه  نزول  شأن  که  85در  هنگامی  است:  آمده   )

ندارد،   مکه  با  زیادی  فاصله  که  سرزمین جحفه  به  آمدند  می  مدینه  سوی  به  مکه  از  هجرت  قصد  به  پیامبر)ص( 

و اندوه در چهره مبارکشان نمودار شد. جبرئیل نازل شد و پرسید    رسیدند به یاد وطن خود)مکه( افتادند و آثار تأثر 

به   از سوی خداوند  را  آیه  این  آری. جبرئیل  فرمودند:  داری؟ حضرت  اشتیاق  زادگاه خود  و  به شهر  راستی  به  آیا 

 پیامبر)ص( ابالغ کرد. 

 از امیرالمؤمنین)ع( نیز نقل است که فرمودند: 

مضی   ما  علی  بکائه  المرء  کرم  من  اخوانه«  »  قدیم  حفظ  و  اوطانه  الی  حنینه  و  زمانه  میزان  من  منتخب 

 6562الحکمه/حدیث 

 )از بزرگواری انسان، گریستن اوست بر عمر سپری شده اش و عالقه او به میهنش و نگهداشتن دوستان دیرینه اش(.

 از امام سجاد نیز نقل است که: »من سعاده المرء ان یکون متجره فی بالده«. 

 تی های هر مردی آن است که محل تجارت و کسب و پیشه اش را در شهر خودش قرار دهد.( )از خوشبخ

 درهر عرف و جامعه ای هم مثل ها و اشعاری برای ستایش وطن گفته شده است.

 شاعر می گوید:

 گو، دگر خواب خوش بیند یاد خویش را   هر که را در غربت پای در گل ماند، ماند 

 یا :

 بود غریب و کند مویه بر غریب، غراب  شهر و خانه خویش  هر آنکس که نباشد به

 نظامی گوید:

 به شهر خود است آدمی شهریار  ولیکن چو بینی سرانجام کار



 به از شهریاری به شهر کسان  فروماندن شهر خود با خسان

وطن   به  که  ای  عالقه  همه  با  انسانهایی  گاه  و  باشند  ساکن  وطن  در  که  نیست  ممکن  همه  برای  دارند  اما  خود 

 مجبورند تا آنجا را بگذارند و بگذرند. 

 انگیزه های فراوانی برای ترک وطن وجود دارد که برخی از آنها عبارت است از: 

 یافتن مکانی برای ترویج ایده و عقیده  -4 مشکالت اجتماعی -3 مشکالت مادی -2 کسب دانش و علم-1

 د. در قرآن مجید به این انگیزه ها اشاراتی دیده می شو

 درباره کسب دانش و علم می فرماید: 

 ( 122» فلو ال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین...« )توبه/

 )چرا از هر گروهی از آنان، طایفه ای کوچ نمی کند تا در دین و معارف و احکام اسالم آگاهی یابند..(

 و درباره مشکالت مادی و اجتماعی هم می فرماید:

 (100ی سبیل اهلل یجد فی االرض مراغماً کثیراً و سعه« )نساء/»و من یهاجر ف 

 )کسی که در راه خدا هجرت کند جاهای امن فراوان وگسترده ای در زمین می یابد.(

این آیه شریفه گرچه مهاجرت در راه خدا را می رساند ولیکن مهاجرت به جهت مشکالت مادی و اجتماعی راهم  

نانچه هجرت مسلمانان صدر اسالم به حبشه هم از این نوع بود. بدان معنا که هم  می توان از آن استفاده کرد. چ

می   اجتماعی هجرت  و  مادی  آمده  پیش  به جهت مشکالت  وهم  بود  برای حفظ دین  و  اهلل  فی سبیل  هجرتشان 

 نمودند.

 و درباره هجرت برای ترویج ایده وعقیده هم می توان به آیه »نفر« مراجعه کرد. 

 هجرت و مسافرت آثار و فوائد فراوانی نهفته است. به هر حال در

 علی)ع( در سروده ای که منسوب به ایشان است می فرماید:

 و سافر ففی االشفار خمس فوائد   تغرب عن االوطان فی طلب العلی

 و علم و آداب و صحبته ماجد    تفرج هم واکتساب معیشه 

 است نفع سفر به دوران رو در سفر که پنج  غربت کن از وطنها در جستن بزرگی 



 1علم و ادب فزون با صحبت بزرگان  کسب معاش کردن، دیدن هموم عالم 

 نیز شاعری می گوید:

 که این کجا است ز آرام و آن کجا سفر ز سفر   به جرم خاک و به گردون نگاه باید کرد 

 سفر خزانه ما است و اوستاد هنر   سفر مربی مرد است و آستانه جاه 

جایگاه وطن و ارزشمندی هجرت مناسب است تا به پاره ای از هجرتهای اجداد خاندان مدرسی و  حال با توجه به  

 نیز بزرگان سلسله مدرسیه اشارت شود.

 ابراهیم غمر معروف به »صاحب الصندوق«  -1

ن امام  منصور عباسی او و برادرش را که در مدینه بودند گرفت و در کوفه زندانی کرد. و گویند اولین نفر از فرزندا

حسن)ع( بود که در زندان به شهادت رسید. بدان معناکه او را زنده زنده در قریه هاشمیه در صندوقی نهادند و دفن  

 ( 35و 1/28کردند. )الکواکب المشرقه 

 اسماعیل دیباج  -2

واقعه فخ حضور پیدا کرد و در سال   با طواغیت زمان به همراه خانواده اش در  برای مبارزه  نیز  مری در  ق  145او 

 ( 262و 1/261حبس منصور در هاشمیه کوفه به شهادت رسید. )الکواکب المشرقه 

 احمد ابن ابراهیم طباطبا  -3

 ( 3/98و  106/ 1در منتقله آمده است که از کسانی است که به قم وارد شده است. )الکواکب المشرقه 

 علی ابوالحسین بن ابی الحسن محمد شاعر -4

درش ام ابیها نام داشت و از بنی احجم خزاعی بوده است. او از کوچ کنندگان کوفه به  در منتقله آمده است که ما 

 اصفهان بوده است. 

 میر محمد صالح بن حبیب اهلل اردکانی )مدرس اول( متولد نیمه اول قرن یازدهم هجری در اردکان  -5

نخست اسالمی به اصفهان روی  پدران وی که از سادات طباطبایی و از اجداد خاندان مدرسی بودند از سده های  

 آوردند. سپس در مدینه السادات آن یعنی زواره ساکن گردیدند. 

 
 44ص  -ؤمنین علی)ع( باترجمه منظوم از موالنا شوقیدیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم -1



حمله و تاخت و تاز مغوالن باعث شد که بیشتر سادات آن دیار به دیگر شهرها و آبادی ها از جمله به اردکان که  

 خواص به آن یونان کوچک می گویند روی آورند. 

بزرگوار دوران کودکی و نوج ادامه تحصیل به حوزه علمیه یزد و  این  برای  آنگاه  وانی را در این دیار سپری کرد و 

گردید. پس از چند سال توقف در اصفهان به همراه    سپس برای تکمیل تحصیل خود به دارالسلطنه اصفهان رهسپار

یعنی   به تکمیل دیگر رشته های علوم اسالمی  و  یزدی عازم هندوستان گردید  دوست خود حکیم عبداهلل طبیب 

ریاضی، نجوم و... پرداخت. پس از کسب علوم مورد نظر و مطرح نمودن دیدگاههای جدید علمی و معروف شدن او،  

از یک سو واصحاب علم و فرهنگ از سوی دیگر اطراف او را گرفتند ولیکن خود را به هیچ بهای    حکام و فرمانروایان

 دنیوی نفروخت و از صراط مستقیم شرع و حفظ مرتبت خویش خارج نگشت. 

به دربار حاضر گردید و    -یکی از امپراطوران مغول که بر هندوستان حکومت می کرد  -روزی به دعوت شاه جهان

ظرف نقره ای پذیرایی نمود. این بزرگوار بر مبنای فقهی حرمت اکل و شرب در ظرف سیمین، نهی از    شاه او را با 

منکر نمود و عاقبت برآشفت و اعتراضاً از مجلس خارج شد. به اردکان آمد و شهره عالمان معقول و فقیهان گردید.  

را به یزد دعوت نمود و مدرسه ای را که سالها  در این هنگام یکی از بزرگان آق قویونلو به نام میرزا اسحاق بیک او  

در صدد احداث و تکمیل آن بود با موقوفات بسیار زیادی در اختیارش قرار داد که هم اکنون به نام مدرسه مصلی  

 (.69-67  معروف است. )نجوم المسرد

 ( میرزا صدرالدین ابن نصیرالدین محمد معروف به میرزا صدرا )ریشه اصلی سلسله مدرسیه -6

 ( 581-580در اصفهان نزد مال میرزای شیروانی و آقا جمال خوانساری درس خوانده است. )نجوم السرد 

 ق(. 1355حاجی میر ابوالقاسم مدرسی فرزند حاجی میرزا محمد باقر )متوفی -7

اعت  نخستین شخص از طایفه مدرسی بوده که به تهران هجرت کردو آنجا را وطن خود قرار داد. در تهران امام جم

 مسجد عتیق جمعه و نزد همه ارجمند بود. 

گویند روزی اتابک اعظم )صدراعظم ناصر و مظفر و محمد علی شاه( به ایشان اقتدا کرد و سپس گفت از جناب شما 

می خواهم که چیزی از من بخواهید. مرحوم حاجی میرابوالقاسم بی درنگ گفت: از شما می خواهم که کمی عقل  

 به من بدهید.

 ( 83سالگی مرحوم و در صحن حرم مطهر حضرت معصومه)س( دفن شد. )نجوم السرد/  93در 

 ق(  1321حاجی میرحسین بن میر محمد باقر )متوفای  -8

 (298از علمای بزرگ مدرسی و فارغ التحصیل حوزه علمیه نجف است. )نجوم السرد ص

 ق( 1339میرزا محمد علی بن حاج سید محمد صادق )متوفای   -9



رس آیت اهلل مجدد شیرازی و بزرگترین شاگردش میر محمد فشارکی فارغ التحصیل شد از نزدیکان میرزا از حوزه د

بوده و به جهت فضل و کماالتش از جمله خط زیبا و سلیقه نیکویش مدت چهارده سال در سامرا بوده است. )نجوم  

 (539السرد ص

 ق(  1392حاج سیدعلیرضا ابن میرزا محمد علی )متوفای  -10

سید د و  عراقی  ضیاءالدین  آقا  از  اجتهادی  اجازات  نمود.  عزیمت  نجف  به  سپس  و  قم  به  تحصیل  برای  جوانی  ر 

اهل   پذیرفت.  را  مصلی  امامت  و  تدریس  منصب  و  آمد  یزد  به  تحصیالت  اتمام  از  بعد  دارد.  اصفهانی  ابوالحسن 

 (397مسافرت بوده و مسافرت های زیادی داشته است. )نجوم السرد ص

 (1323د محمد بن سید مرتضی مدرس )م سی -11

چندین سال در مشهد ساکن بود و حکومت مشهد با ایشان ارتباط داشت. کتاب معالم را در مشهد به نظم کشید به  

 نام فیروزه الرضویه. 

به   تومان  پنجاه  سالی  نوشت  یزد  حاکم  به  و  داشت  گرامی  را  مقدمشان  السلطان  و ظل  داشت  اصفهان  به  سفری 

تومان به فرزندشان داده شود و از این راه گشایشی در معیشت ایشان حاصل شد. از سوی برخی هم    ایشان وسی

نوعان خود مورد ستم واقع شد که فامیل ایشان و یکی از مراجع وقت ایشان را یاری کردند. امامت مسجد بیاق خان  

 ( 588و موعظه در ایام ماه رمضان. )نجوم السرد ص

 ( 1381د محمد علی )محاج سید محمد بن سی  -12

در جوانی رهسپار نجف و در حوزه درس بزرگانی چون نائینی و سید ابوالحسن شب های چهارشنبه اقامه جماعت 

 در مسجد سهله. 

( از بزرگان حوزه نجف و به جای پدر تدریس و امامت می کند. )نجوم  1409حاج سید مهدی بن سید محمد )م  

 (541السرد ص

 ق(  1345سن بن سید مهدی )م سید محمد بن سید ح -13

در نجف نزد آیات عظام کاظمین تلمذ و به یزد بازگشت. در یزد به تنگدستی دچار شد و به تهران مهاجرت و با  

فرزندان حاج میرزا محمد حسن آشتیانی مراوده و به مقامات و وسعتی رسید. در اوایل مشروطیت در عداد قضات  

 ( 522کم گردید. )نجوم السرد صدولتی درآمد و تنها قاضی مقبول الح

 

 



 1397دکتر مدرسی )سید محمود بن سید محمد( م -14

رفتم   پیاده  را  از راه  زیادی مقداری  با مشقات  مالی  امکانات  بخاطر عدم  به تهران می رفتم  برای تحصیل  وقتی   ...

 ولیکن در تهران ماندم و درس خواندم و تا دکترا نگرفتم به یزد باز نگشتم. 

بود و ابتدا مطبی در خیابان ارم و سپس در ابتدای کوچه بیگدلی داشت که ملک سامانی آمپول زن مطب  ساکن قم  

 (524ایشان بود. )نجوم السرد ص

 .1379سید ابوطالب بن سید محمد م -15

سال نزد بزرگانی چون نائینی و آقا ضیاءالدین   8در جوانی با پدرش به تهران هجرت و سپس به نجف مهاجرت و  

قی و سید ابوالحسن تلمذ و به اجتهاد رسید. پس از مرگ پدر به تهران بازگشت و برهه ای از عمر خود را ساکن  عرا

 ( 84قم شد. در نهایت به تهران بازگشت و به امر آیت اهلل بروجردی امام مسجد ارک گردید. )نجوم السرد ص

 سید ابراهیم بن حاج میرزا سید حسین -16

 ه اخذ اجازه از سید یزدی شده بود. به نجف مهاجرت و موفق ب

بود را می   بنای تعدی و طغیان گذاشته  از اهل علم یزد را که  مردی غیرتمند بود و در نجف حکم به فسق یکی 

 ( 116گیرد. )نجوم السرد ص

 (1316م )آقا میرزا سید علی بن سید علیرضا -17

فاضل اردکانی اجازه استنباطی بلندی به ایشان    به عتبات مهاجرت و نزد فاضل اردکانی به ادامه تحصیل پرداخت و 

داد. پس از اتمام تحصیالت به یزد بازگشت و مرجع عام این سامان شد. در بازگشت از زیارت امام رضا)ع( در طبس  

 (. 446از دنیا رفت و قبرشان مورد توجه و زیارت مردم آنجا است. )نجوم السرد ص

 

 


